
 

  

 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych elementów. 
 

o roboty ziemne 
o izolacje ścian fundamentowych 
o ocieplenie stropu nad parterem 
o roboty murowe 
o montaż stolarki 
o roboty pokrywcze 
o roboty wykończeniowe wewnętrzne 
o roboty wykończeniowe zewnętrzne – ocieplenie ścian 
o wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
- przedmiotowa działka jest zagospodarowana budynkiem ośrodka i połączonego z nim 

budynkiem garażowym. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  
    stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
- nie dotyczy  
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 
- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości (roboty 

dekarskie i na rusztowaniach) 
- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko wpadnięcia do wykopu (roboty 

ziemne) 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
- podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania określonej 

pracy jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych 
- przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik musi posiadać niezbędny zasób 

wiedzy z zakresu bhp 
- w ramach szkolenia pracowników należy przeprowadzić instruktaż ogólny oraz 

instruktaż na stanowisku roboczym 
- w czasie instruktażu ogólnego pracownika należy zaznajomić z podstawowymi 

zasadami i przepisami bhp, zasadami postępowania w razie zaistnienia zagrożenia 
lub wypadku przy pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz szczególnymi 
przepisami i zasadami bhp i przeciwpożarowymi 

- instruktaż na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze 
stanowiskiem pracy, charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze 
szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 
 
- odpowiedni dobór składu osobowego brygady roboczej 
- zapoznanie się z dokumentacją techniczną 



 

  

- określenie metod wykonywania robót 
- ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru  
- uniemożliwienie dostępu w obręb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym 
- zapewnienie bezpieczeństwa osobom przechodzącym obok 
- zabezpieczenie wykopów poręczami ochronnymi o wysokości 1,10 m nad terenem 
- właściwa obsługa maszyn, urządzeń technicznych i pomocniczych 
- właściwe składowanie i magazynowanie materiałów 
- prawidłowy montaż i demontaż rusztowań 
- transportowanie materiałów na dach przy użyciu wysięgnika z zawieszonym krążkiem 

o konstrukcji zapobiegającej spadaniu liny 
- materiały składowane na dachu i narzędzia zabezpieczone przed upadkiem 
- zabezpieczenie pracowników pasami, szelkami itp. zamocowanymi do trwałych i 

dostatecznie wytrzymałych elementów 
 
 
 
 
 


